
IN MEMORIAM 



Dankbaar en vol liefde blijven wij ver· 
bonden met mijn lieve man, onze zorg
zame vader en lieve opa 

Gerardus Hermannus Elshoff 
echtgenoot van 

Geertruida Maria Evers. 
Hij werd geboren te Losser op 16 no· 
vember 1910 en overleed aldaar, voor· 
zien van de H. Sacramenten der zieken, 
30 december 1987. Na de Eucharistie· 
viering in de Maria Geboortekelk hebben 
we hem ter ruste gelegd op de R. K. 
begraafplaats te Losser 4 januari 1988. 

"Een dienstbaar mens", zo mogen wij 
dit leven van mijn man, onze vader en 
opa kenschetsen nu hij van ons is heen
gegaan. Allereerst samen met moeder 
dienstbaar voor zijn gezm. Hun huwe
lijk mocht 46 jaren duren. Daarbij leg
de hij een grote liefde aan de dag voor 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. 
Veel te jong begon in zijn leven een 
langdurige ziekte hem het werken op 
de boerderij onmogelijk te maken. Maar 
zijn geest bleef sterk, zodat hij zich op 
een andere wijze verdienstelijk bleef 
maken. Met grote verantwoordelijkheid 
en zorg bleef hij zich inzetten voor de 
gemeenschap van L.?sser. Ondanks zijn 

ziekte genoot hij van het leven zoals 
blijkt uit zijn veelvuldig gezegde: "En 
zo gaan de dagen in vreugde voorbij". 
De medemens en vooral de natuur in 
zijn omgeving bleef hem boeien. 
Door de zeer liefdevolle verzorging van 
moeder (een betere verpleegster was 
er niet voor hem) kon hij tot het einde 
thuis verzorgd worden. 
Zeer diepgelovig droeg hij zijn ziekte 
waarbij hij vaak heeft gebeden : "Heer 
Jezus, leer m1j lijden, leer mij strijden. 
In alle nood tot in de dood". 
Moge God deze dienstbare mens bij 
Hem hebben opgenomen met de woor· 
den : "Uitstekend, goede en, getrouwe 
dienaar, kom binnen in Mijn Rijk van 
Leven en Vrede". 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader, schoonva
der en lieve opa, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

G. M. Elshofl-Evers 
kinderen, benuwd
en kleinkinderen. 


